
Plataforma para gestão e
desempenho escolar



MESTRE EM
DESEMPENHO
MestreGR é uma plataforma que assume tarefas 

ligadas à aplicação e correção de provas, 

simulados e exercícios on-line e presenciais e 

entrega ao professor e à coordenação a análise 

completa dos resultados. 

Os dados e análises dão à coordenação uma visão 

geral e detalhada do desempenho dos alunos, 

das turmas e das unidades de uma rede de escola 

ou universidade. Tudo isso permite às instituições 

de ensino tomar decisões pedagógicas melhores 

para o desempenho dos alunos e aprimoramento 

dos currículos. 

A agilidade na correção dá ao professor mais 

tempo para focar no que importa: planejar as 

aulas e acompanhar de perto os alunos.

A MestreGR é um aliado essencial para escolas e 

universidades. As instituições de ensino de maior 

rendimento entendem que a excelência no 

desempenho é o fator principal na decisão local 

de estudo dos filhos pelas famílias. Essa é a 

oportunidade que o MestreGR oferece para uma 

instituição de ensino – torná-la uma escola ou uma 

universidade em um Mestre em Desempenho.
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RECURSOS
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Gestão por unidade

Controle das provas aplicadas, desempenho 
dos alunos bem como o desempenho de 

cada turma e professor.

Gestão por rede

Controle do desempenho de cada Unidade, 
provas e redações aplicadas e desempenho 

por disciplina.

Painéis de Controle



RECURSOS
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Professores Coordenadores

Alunos Pais

Os professores acessam apenas os 
dados das turmas que lecionam. 
Visualizando rendimento e 
desempenho por turma e aluno.

Coordenadores tem acesso a um 
painel de comparação entre 
professores apresenta informações de 
desempenho e rendimento dos seus 
docentes e alunos.

O portal do aluno traz as notas 
finais e por questão; acesso às 
redações e às últimas provas, 
visualizando seu rendimento e 
desempenho.

Os pais tem acesso aos notas de 
provas e redações de seus filhos, 
visualizando seu rendimento e 
desempenho.

Portais Dedicados



Ambiente Virtual

RECURSOS

MESTREGR | 04 

Crie aulas virtuais de forma integrada com 
suas turmas, professores e alunos sem 

necessidade de autorização

• Salas ilimitadas
• Ambiente controlado do professor e aluno
• Link com acesso direto a aula virtual
• Aula controlada, microfone, vídeo, chat, 

frequência etc
• Sem acesso externo e aulas 

cronometradas
• Integração com o Google Classroom

Gestão de Dados



Integração com o Google 

Sala de Aula

RECURSOS
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Realização de provas e 

simulados on-line

Crie provas e exercícios on-line para a 
plataforma do Google Classroom de forma 

automática, integrando todas as turmas, 
professores e alunos em tempo real.

Realize provas, simulados e exercícios com 
questões objetivas, somatórias e discursivas. 

Os alunos verificam como foi o seu 
desempenho.

Gestão de Dados



Processo de Seleção

RECURSOS
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Personalize todo o ambiente, desde a criação 
do site, ficha de inscrição, documentos até a 

classificação do candidato

• Criação do site de apresentação
• Ficha de inscrição dos candidatos
• Aprovação de cadastro
• Disparos de e-mails
• Liberação das provas, agendamento
• 1 login, várias inscrições
• Relatórios de classificação e rendimentos
• Recursos de anti-cola

Gestão de Dados



Correção de provas e 

simulados presenciais

RECURSOS
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É possível corrigir questões objetivas e 
somatórias com atribuição de pesos 

diferentes.

Os simulados podem ser aplicados 
internamente nos colégios ou abertos em 

escolas de concursos públicos ou cursinhos.

Correção de redação

Defina matrizes de correção e pesos 
dinâmicos por meio de palavras-chaves, crie 

critérios de correção com elogios e 
problemas.

O aluno tem acesso à redação on-line e dos 
resultados da correção pelo aluno.

Gestão de Dados



RECURSOS
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Criação de bancos de 

questões

Organize suas questões, crie seu banco e gere 
suas provas também para impressão com 

gabaritos dinâmicos.

Cartões de respostas e 

formulários dinâmicos

Criação de cartões dinâmicos de correção, 
com ou seja identificação via QRCode

identificando de forma automática seus 
alunos ou candidatos.

Gestão de Dados



Importação e exportação de 

dados

RECURSOS
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Importe e exporte os dados a partir do MestreGR. 

Oferecemos modelos de implantação e manuais 

completos para geração dos dados para 

importação.

A exportação é efetuada via CSV. Existem uma 

exportação simples para integração com o 3RP e 

em todos os relatórios também é possível a 

exportação dos dados.

Caso não encontre um modelo de relatório ou 

módulo que você precise, o suporte técnico pode 

ajudar.



IMPLANTAÇÃO
E SUPORTE
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O processo de implantação do MestreGR é feito 

remotamente. A escola não precisa ter 

infraestrutura específica para utilizar a plataforma. 

Tudo é feito no computador pela internet. No 

entanto, é necessário um scanner ou uma 

impressora multifuncional para que as redações e 

os cartões de resposta sejam digitalizados e 

reconhecidos pela plataforma.

O treinamento dos coordenadores e professores 

também é feito online, assim como suporte 

técnico. A equipe do MestreCR está disponível para 

tirar dúvidas e ajudar as escolas no uso da 

plataforma.
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INDICADORES

+ de 700 mil provas corrigidas;

+ de 60 mil alunos na plataforma;

80% de redução do tempo gasto com correção de 
provas;

Correção presencial em 2 segundos.

Atividades on-line, acompanhamento em tempo real



TELAS DA PLATAFORMA
MESTRE.GR
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https://interativar.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521975151525&text=
mailto:contato@interativar.com.br
<a href="tel:2132696545"></a>



